
לנבואה
בכל מקום שאליו נדד לימד רבי אברהם 

אבולעפיה את מורה הנבוכים לרמב"ם, אבל 
עיסוקיו פרצו את תחומי ההיגיון והשכל. 

תורותיו של המקובל שהכין עצמו להחזרת 
הנבואה - שיש להן היום הד בשיטות ניו-אייג' 

מדיטטיביות - הביאו עליו חרמות והגליות 

המורה

יהודה יפרח
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באיזו שנה לספירת הנוצרים חלה שנת שנ"ז? מתי 
אירעו גזרות ת"ח ות"ט? רבים מתקשים בתרגום שנים 

עבריות רחוקות למקבילה שלהן בלוח הנוצרי. שיטה 
פשוטה יחסית לפתרון הבעיה מבוססת על ידיעת 

השנה שבה החל האלף השישי לבריאת העולם: 1240, 
השנה שבה נולד רבי אברהם אבולעפיה. על פי שיטה 

זו, לאחר מציאת הערך המספרי של השנה העברית 
יש להוסיפו ל-1240 ואז מתקבלת השנה המבוקשת 

לספירה הנוצרית.

עם הולדתו של רבי אברהם אבולעפיה נפתח האלף השישי לבריאה, עידן 
המבשר בעיני מיסטיקנים מכל הדתות את בוא הגאולה. לא פלא שבתקופה זו 

בער הלהט הדתי ביתר שאת, בקנאות שהשמידה אנשים וספרים | ארי גייגר

עידן משיחי

שנת 1240 אינה חשובה רק בשל העובדה הטכנית 
שהיא פותחת את האלף שבו אנו נמצאים כעת. בשנה 
זו נערך בפריז משפט התלמוד - אירוע רב משתתפים 

שבו נדונו ההאשמות שהטיח בתלמוד האפיפיור 
גרגוריוס התשיעי ביוזמת המומר ניקולס דונין. כעבור 

שנתיים, בעקבות פסק הדין במשפט, נשרפו בפריז 
ספרי קודש יהודיים רבים. אירוע זה מבטא את מצבם 
הקשה של היהודים בארצות רבות באירופה בעקבות 

הרעת היחס כלפיהם מצד הנוצרים. ההידרדרות החלה 

אבולעפיה

בי אברהם אבולעפיה היה מקובל ייחודי ר 
ומרתק, יצירתי ופורץ דרך, אך גם שנוי 

במחלוקת עמוקה ועזה עם חלק מחכמי דורו. 
דמותו השפיעה השפעה דרמטית על התפתחות הקבלה 

במשך מאות שנים לאחר פטירתו. לתלמידיו הבטיח 
שהוא מוסר בידיהם מפתח, צוהר לעולמות עליונים, 

שדרכו ירד אליהם השפע הנבואי.

והנה נודע בקבלה נבואית א-לוהית תוריית שבעת 
שהחכם המשכיל מצרפם תשפע עליו רוח הקודש. 

וזה לך האות בעיונך באותיות הקדושות האלה 
באמת ובאמונה ובצרפך אותם מה שבראש עם 

הסוף והסוף עם הראש, ראש עם תוך והתוך עם 
ראש, והסוף עם התוך והתוך עם הסוף. וכן תעיין 
כולו לפי זה הדרך יגלגל כל אותיותיו פנים ואחור 

בניגונים רבים. ויתחיל בנחת וימהר עוד וירגיל 
עצמו עד שיהיה בקיא מאוד בחילופי הצירופים 

 זה בזה.
וצריך לו גם כן שיהיה בקיא מאוד בסתרי תורה 

ובחכמה, כדי שיכיר מה שיבוא לו בגלגלי הצירוף 
ויתעורר לבו בחושבו הציור השכלי הא-לוהי 
הנבואי. ובתחילה ממה שיעלה לו מן הצירוף 

בהתבודדותו, תתחדש עליו פחד ורעדה ויעמדו 
שערות ראשו ויזדעזעו אבריו. אחר כך אם יזכה 

תעבור עליו רוח א-לוהים חיים "ונחה עליו רוח ה', 
רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת 

ה'" )ישעיהו י"א, ב'(. וידמה לו כאילו משחו כל 
גופו מראשו ועד רגליו בשמן המשחה ויהיה משיח 

ה' ושלוחו, וייקרא מלאך הא-להי"ם, ויכונה שמו 
כשם רבו והוא ש-ד"י אשר כינוהו מטטרו"ן שר 

הפנים )חיי העולם הבא, הוצאת אמנון גרוס, עמ' 
ט"ז-י"ז(.

התיאור הדרמטי והמרגש הזה מאפיין את 
שיטתו המיסטית של אבולעפיה, שנולד בספרד 
בשנת ה' אלפים )1240(, השנה הראשונה לאלף 

השישי לבריאה, בסרגוסה שבחבל ארגון. 
מאורעות חייו לא נפלו בתעוזתם מן הדברים 

שכתב. כבר מגיל צעיר ראה עצמו כבעל ייעוד 
א-לוהי מיוחד. השאיפות לזכות בנבואה, האמונה 

שאדם יכול להכין את עצמו להיות "משיח ה' 
ושילוחו", התוו את דרכו הייחודית. כבר אז החל 

במסע נדודים שלא פסק עד יום מותו.
בצעירותו עקרה משפחתו לטולדו, שם למד 

תורה מפי אביו, רבי שמואל אבולעפיה, עד 
לפטירתו של האב כשהיה בן 18. בגיל עשרים 

עזב הצעיר המלומד את ספרד ויצא למסע לארץ 
ישראל. בכתביו הוא מעיד שיצא לחפש את 

נהר סמבטיון ואת עשרת השבטים האבודים, 
המתגוררים על פי המדרש מעברו השני. 

ההתפתחויות בשטח לא אפשרו לו להגיע אל 
יעדו. התפשטות של מונגולים )טטרים( מאסיה 

לאזור ארץ ישראל נבלמה בידי הממלוכים 
המוסלמים למרגלות הגלבוע בקרב עין ג'אלות 

)הממלכה הצלבנית בירושלים נקטה עמדה 
ניטרלית, למרות שהמונגולים היו נוצרים 

כמותם(, ואבולעפיה נאלץ לשוב על עקבותיו 
לאירופה.

לפגוש את האפיפיור
אבולעפיה הצעיר הגיע ליוון, התחתן והמשיך 

לקפואה שבאיטליה. שם למד פילוסופיה, פגש את רבי 
הלל מוורונה ולמד מפיו את ספר מורה הנבוכים של 
הרמב"ם. בחזרתו לקטלוניה התקרב לחוג מקובלים, 
ובשנת ל' )1270( זכה סוף סוף לגילוי הנבואי שאליו 

התכונן במשך שנים. ב'ספר העדות' תיעד את החיזיון 

ברצלונה, בירתה של 
קטלוניה, שבה חווה 

לדבריו אבולעפיה 
התגלות נבואית, ובה 

השתתף הרמב״ן בוויכוח 
להגנת היהדות

צילום: פאביו אלסנדרו לוצאטי
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"והנה נודע בקבלה נבואית 
א-לוהית תוריית שבעת שהחכם 

המשכיל מצרפם תשפע עליו 
רוח הקודש"

עוד במאה ה-12, וכללה חקיקה כנסייתית מפלה 
ומשפילה; ניסיון לבדל את היהודים מהחברה הנוצרית; 

דחיקתם מתחום המסחר אל ההלוואה בריבית; הפיכתם 
ל'עבדי המלך' )מונח שמשמעותו עדיין לא התבררה 

דיה(; הגברת הלחץ המיסיונרי על היהודים באמצעות 
חיבורי פולמוס, דרשות מיסיונריות שנכפו עליהם 

והטבלתם תחת איום במוות; פרעות קשות בקהילות 
יהודיות ערב מסעי צלב או עקב עלילות דם ולחם 

הקודש; ולבסוף, גירוש יהודים מאזורים שלמים. אם 
נסכם זאת במשפט אחד, דומה שסבלנותם של הנוצרים 

באירופה מול העקשנות היהודית שלא לקבל את 
אמונתם פקעה, והם החלו - גם אם לא באופן מוצהר 

- לנסות לבער מתוכם את 'הטעות היהודית' באמצעות 
המרת דת, גירוש או השמדה פיזית של היהודים.

מלחמות בין דתיות ופנים דתיות
מאבק זה נערך במקביל להתגוששות רבת שנים בין 
הנצרות לאסלאם, שהחלה במאבק על השליטה בחצי 

האי האיברי כבר במאה השמינית, ובמסעי צלב למזרח 
בסוף המאה ה-11. אולם מלחמות הדת לא הצטמצמו 

בתקופה זו למאבקים בין הדתות השונות. מאבקים 
עזים התחוללו גם בתוך הדתות פנימה - בין ישן לחדש, 
בין תבונה למסורת. אלה מצאו את ביטוים בעולם הדתי 

אבולעפיה

הְמצווה עליו להיפגש עם האפיפיור: "בשנה התשיעית 
ההיא עוררהו ה' ללכת לרומי רבתי כאשר ציווה 

בברצלונה" )הוצאת אמנון גרוס, עמ' נ"ז(. למפגש עם 
האפיפיור הייתה מטרה משיחית מוצהרת - הבאת 

הגאולה. זהו מוטיב שחוזר בחייהם של שלמה מולכו 
במאה ה-16 ושל נתן העזתי, נביאו של משיח השקר 

שבתי צבי, במאה ה-17. שבע שנים לפני חזונו של 
אבולעפיה, בשנת 1263, הכריז הרמב"ן בוויכוח 

ברצלונה שלקראת עת קץ יבוא המשיח בציווי הא-ל 
אל האפיפיור, המכונה בדבריו 'שליט היהודים', וידרוש 

ממנו - כשם שדרש משה רבנו מפרעה - "שלח את 
עמי ויעבדוני". אבולעפיה ביקש למלא שליחות גואלת 

זו, כפי שכתב באיגרת 'וזאת ליהודה': "בהגיעי אל 
השמות ובהתירי קשרי החותמת נגלה אליי אדון הכל 

וגלה לי את סודו, והודיעני עד קץ הגלות וזמן התחלת 
הגאולה על גואל הדם, ואז הכריחני להתפאר בנבואה" 

)הוצאת אמנון גרוס, עמ' כ"ג(.
בשנת ל"א )1271( מקבל אבולעפיה חיזיון נוסף:

ואני בזמן היותי בן א"ל ]31[ שנה במדינת 
ברצלונה, העירני ה' משנתי ואלמוד ספר יצירה עם 

פירושיו ותהי עליי יד ה'. 
ואכתוב ספרי חכמות מהם 

וספרי נבואות מופלאים 
ותחי רוחי בקרבי, ורוח 

ה' הניע לבי ורוח קדושה 
נוססה בי. ואראה מראות 

נוראות רבות ונפלאות על 
ידי מופת ואות, ובכללם התקבצו סביבי רוחות 

קנאות. וראיתי דמיונות ושגיאות ונבהלו רעיוניי 
עליי, כי לא מצאתי איש מאישי מיני שיורני 

הדרך אשר אלך בה. ועל כן הייתי כעיוור ממשש 
בצהריים ט"ו שנה, והשטן עומד על ימיני לשטני. 

והייתי משוגע ממראה עיניי אשר ראיתי לקיים 
דברי התורה ולהתם הקללה השנייה י"ה שנה. עד 

 ,)Fanjeaux( ׳הנס של פאנג׳ו׳
סצנה מוויכוח בין הקתולים 

לאלביגנזים, שבה על פי 
המסורת הקתולית הושלכו 

ספריהן של שתי הכיתות לאש 
כדי לבחון את אמיתותן והספר 

הקתולי ניצל
פדרו ברוגוטה, המאה ה-15
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רבי אברהם אבולעפיה מכנה קבלה זו 'קבלת 
הספירות', אך הוא עצמו בחר לצעוד בנתיב 

אחר לגמרי - נתיב הקבלה הנבואית

והתרבותי, אך גלשו לעתים 
למאבקים אלימים ואף למסע 

צלב מאורגן נגד נוצרים.
פרק זה, המשותף ליהדות 
ולנצרות, התחיל במחצית השנייה 

של המאה ה-11. אז הופיע הזרם הסכולסטי, שניסה 
לשלב בין האמונה לתבונה ובין הידע המדעי לאמיתות 

הדתיות העוברות במסורת מדור לדור, שראשיתן 
בהתגלות - מעמד הר סיני או הופעת ישו בעולם. כפי 

שניתן לצפות, תמורה זו לא התקבלה בקלות בהוויה 
הדתית של אותה תקופה ועד מהרה קמו לה מתנגדים.

מי שהוביל את הזרם הסכולסטי בעולם היהודי 
היה הרמב"ם. הוא מיזג בין המדע והפילוסופיה 

האריסטוטליים לבין יסודות תורת ישראל בדרך של 

פרשנות אלגורית, לעתים רחוקה ביותר מהפשט, 
של פסוקי התנ"ך שאינם עולים בקנה אחד עם תורת 

אריסטו, בהתבססו על אמירות חז"ל התואמות השקפה 
זו. דרך זו הקימה על הרמב"ם רבים מחכמי ישראל, 

ובראשם רבי מאיר הלוי אבולעפיה )בערך 1244-1170(. 
הם התנגדו להכנסת דעות זרות שמקורן באפיקורסים 

מאומות העולם לכרם ישראל, ולהעדפתן על עיקרי 
האמונה שעברו במסורת. הפולמוס התנהל במלוא 

עוזו בספרד ובדרום צרפת בתחילת המאה ה-13, וכלל 
החרמה של כתבי ההגות של הרמב"ם ואף מסירתם 

לאינקוויזיציה הנוצרית ששרפה אותם ב-1232 )אירוע 
שעובדת קיומו אינה מוסכמת על כל ההיסטוריונים(.
ההתנגדות להכנסת חכמות חיצוניות לתוך הקודש 

אבולעפיה

למכשול הגדול ביותר שאבולעפיה מזהה בדרך 
הנבואית - הקושי להתמודד עם הדרישות ההלכתיות 

לריסון התשוקה המינית.

החרם הגדול
בתחילת דרכו התנגד אבולעפיה ללימוד קבלה, 

אך בעקבות החיזיון החל לעסוק בכתבי המקובלים, 
והתמקד באחד מספרי היסוד החשובים ביותר שלה - 

ספר יצירה - ובפירושיו.
נדודיו הוליכו אותו לקסטיליה, שם לימד את מורה 

הנבוכים לשניים מגדולי המקובלים של קסטיליה 
באותה תקופה - רבי יוסף ג'יקטיליה ורבי משה בן 

שמעון מבורגוס. חיידק הנדודים לא הרפה מאבולעפיה. 
הוא עזב את קסטיליה ובמשך שנים ארוכות נדד ברחבי 

אירופה ושהה זמן מה גם בצרפת. הוא לימד 
את מורה הנבוכים לתלמידים בתבאי ובפתרוס 

שביוון, וחזר לקפואה שבאיטליה בשנת ל"ט 
)1279(, שם המשיך ללמד את ספרו של הרמב"ם.

אבולעפיה לא הסתיר את כוונתו לפגוש את 
האפיפיור וגם ביטא בדרשותיו שאיפות אישיות 

משיחיות. כל אלה עוררו עליו את חמתן של 
הקהילות והוא נרדף במקומות רבים. השיא הגיע 

בשלהי שנת מ' )1280(, כשאבולעפיה ניסה 
לפגוש את האפיפיור ניקולס השלישי. באותם 

ימים ניסיון שכזה עשוי היה לעלות לאבולעפיה 
בחייו, אך הוא התעלם מהסכנה וביקש 

מהקרדינלים הבכירים להפגיש ביניהם. האפיפיור 

אשר חנני א-לוהים קצת מדע ויהי ה' עמי לעזרה 
משנת א"ל עד שנת מ"ה להצילני מכל צרה. 

ובהתחלת שנת אלי"ה הנביא חפץ ה' בי ויביאני 
אל היכל הקודש. והוא הזמן שבו השלמתי הספר 

הזה אשר חיברתיו" )אוצר עדן הגנוז, הוצאת אמנון 
גרוס, עמ' 371(.

כאמור, אבולעפיה נולד בתחילת האלף השישי, 
והוא מייחס חשיבות משיחית לאותיות שבהן מונים 

את השנים. שנת אלי"ה - השנה ה-46 לחייו ולאלף - 
היא צירוף של שניים משמותיו של א-לוהים, שלהם 
תפקיד מרכזי בשיטת ההתבוננות הנבואית שלו. הרב 
אריה קפלן הוכיח בספרו 'מדיטציה וקבלה' )עמ' 17( 

שהביטוי "והשטן עומד על ימיני לשטני" מתייחס 

המוות הציל. תבליט של 
האפיפיור ניקולס השלישי, 

כנסיית נוטרדאם בפריז
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פנימה קיבלה תנופה מכיוונה של תנועת הקבלה 
שהתפתחה במאה ה-13 בספרד ובדרום צרפת. כמו 
אצל חסידי אשכנז שפעלו בגרמניה מתחילת המאה 
ה-12 עד אמצע המאה ה-13 - ואולי אף בהשפעה 

שלהם - החידוש של המקובלים היה העיסוק בתורת 
הסוד ובתיקון דתי מוסרי של החברה.

מעבר לביקורת שלהם על הרמב"ם וממשיכיו, 
הקשורה בפסילה עקרונית של תפיסות עולם רציונליות 

ממקורות זרים וכופרים, הם ביקרו קשות גם את אורח 
החיים של החוגים המשכילים מקרב יהודי ספרד. 

על חוגים אלה נמנו חצרנים יהודים שהיו מקורבים 
לשליטים הנוצרים והועסקו על ידם, השתלבו בחברה 

הנוצרית הגבוהה והגיעו בעקבות זאת לרפיון בקיום 
מצוות התורה. מהביקורת המצויה 

בכתבי התקופה עולה תמונה של 
יהודים שאינם מקפידים על מצוות 

כמו נטילת ידיים, תפילין, מזוזה, 
ישיבה בסוכה, איסור השחתת הזקן 

ודינים מסוימים בהלכות כשרות, ואף 
פונים לערכאות של גויים. יותר מכל 

אלה, טענו המקובלים, גדול עוונם 
של הנגידים בתחום המיני - לקיחת פילגשים, ייחוד 
נשים פנויות לבעילת זנות ואף בעילת נשים נכריות.

מקובלים ביקרו קשות את 
אורח החיים ה'דתי לייט' של 

החוגים המשכילים מקרב 
יהודי ספרד 

אבולעפיה

דחה את יוזמתו, אך אבולעפיה לא ויתר והגיע 
לסוריאנו, שם שהה האפיפיור בטירת נופש. חייו של 

אבולעפיה ניצלו ממוות בטוח בזכות מותו הפתאומי של 
האפיפיור. המינוריטים השייכים למסדר הפרנציסקני - 
'האחים הקטנים', כפי שהם מכונים בכתביו - עצרו את 

אבולעפיה וכלאו אותו ברומא, אך הוא שוחרר לאחר 
זמן קצר.

אבולעפיה המשיך במסעותיו והגיע בשנת מ"א 
)1281( לסיציליה, שם קיבץ סביבו קבוצה גדולה של 

תלמידים. תורותיו הייחודיות ודרכו יוצאת הדופן עוררו 
ביקורת קשה אצל חלק מנכבדי האי. הם פנו לרשב"א, 

תלמיד חכם מגדולי הדור שהיה גם מקובל. הרשב"א 
יצא למלחמת חורמה נגד אבולעפיה, ביטל את ספריו 
ואת שאיפותיו המשיחיות והחרים אותו בחרם חמור. 
ההתנגדות של הרשב"א פגעה קשות בפעילותו של 
אבולעפיה ואף גרמה לו לגלות לאי קומטינו הסמוך. 

המחלוקת הגדולה שככה רק עם פטירתו של רבי 
אברהם אבולעפיה, בשלהי שנת נ"א או בראשית שנת 

נ"ב )1291(.
אבולעפיה הותיר אחריו כחמישים ספרים, שהידועים 

ביניהם: חיי העולם הבא, אור השכל, אוצר עדן הגנוז, 
ספר החשק, גן נעול, ספר האות, חיי הנפש, ספר 

הצירוף ועוד. רק כשלושים מהם שרדו בדורות הבאים.

הכרה מאוחרת
ההתנגדות החריפה לאבולעפיה גרמה לכך 

שבמשך דורות ארוכים נמנעו המדפיסים מלהדפיס 
את ספריו. לרנסנס הוא זכה רק שנים רבות לאחר 

מותו, כאשר רבי חיים ויטאל, גדול תלמידי האר"י, 
ביסס את רוב הפרקטיקות המיסטיות שלו על 

הטכניקות ועל התהליכים שתיאר אבולעפיה. רבי 
חיים ויטאל סיכם שיטה זו בחלק הרביעי של ספרו 

'שערי קדושה', וכנראה שבשל כך לא זכה הספר 
להגיע לדפוס במשך שנים רבות. אולם המהפך 

שהחזיר את אבולעפיה לקדמת הבמה הוא הספר 
'שם הגדולים' של החיד"א, שכתב על הספר 'חיי 

העולם הבא':

הוא ספר שחיבר הרב רבי אברהם אבולעפיא 
בעיגול שם ע"ב וראיתיו על קלף כתב יד. ודע 

שהרשב"א בתשובותיו סימן תקמ"ח והרב יש"ר 
בספר מצרף לחכמה זלזלו בו כאחד הריקים 

ויותר. ברם קושטא קאמינא דחזיתה לרב גדול 
ממארי רזין ]ואולם אמת אמרתי שראיתי רב 

גדול מבעלי הרזים[ ובישראל גדול שמו, ואחרי 
דברו לא ישנו שהוא מקרב לספר הנזכר ותושע 

לו ימינו.

האי קומטינו שאליו גלה 
אבולעפיה בעקבות חרם 
הרשב״א. הקטן מבין שלושת 
האיים המיושבים של מלטה; 
שטחו 3.5 קמ״ר, ואוכלוסייתו 
מונה ארבעה תושבי קבע 
ותיירים רבים. שניים מספריו של 
אבולעפיה נכתבו בקומטינו
)Thyes( צילום: מרים ת׳ייס
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היצירה הפילוסופית של הרמב"ם נתפסת בימינו 
כפסגת השכלתנות הרציונלית המדויקת וחמורת 

הסבר. הפילוסופיה בכלל מוצגת כניסיון אנושי מתמשך 
לכונן פרדיגמות מסודרות והגדרות בהירות למושגים 

מופשטים. אך הפילוסופים היוונים שעמם התכתב 
הרמב"ם ביצירתו תפסו כנראה את יצירתם בצורה 
שונה. אחד ממושגי המפתח בפילוסופיה היוונית 
שהרמב"ם אימץ בהקשר זה הוא 'השכל הפועל'.

במשנתו של אריסטו השכל הפועל הוא המכלול של 
כל המושכלים והצורות שרישומיהם ניכרים בעולמנו. 

כיצד מתקשרת הקבלה האקסטטית של אבולעפיה לפילוסופיה 
הרציונליסטית של הרמב"ם? 

בשכל הפועל משתקפת האחדות העילאית הבלתי 
מושגת של הא-לוהות, ובפעולתו על הנבראים הוא 
מטביע בהם את השפע הא-לוהי. בכך שונה השכל 

הפועל משאר השכלים שקיימים ביקום, שתפקידם 
הוא בעיקר להניע את הגלגלים הפיזיים - מכוכבי 

הלכת ועד לכדור הארץ. השכל הפועל אינו קשור לגלגל 
פיזי מסוים אלא לצורה המנטלית של כל הנבראים. 

אדם המפתח את תודעתו ואת רמתו המוסרית ומקדיש 
את כוחותיו להגות פילוסופית עליונה עשוי להידבק 

בשכל הפועל - פסגת ההגשמה האפשרית לבן אנוש, 
שדרכה הוא הופך לפילוסוף מואר או לנביא. וכך סיכם 

הרמב"ם: "השכל אשר שפע עלינו מהא-לוה יתברך 
הוא הדיבוק אשר בינינו ובינו" )מורה הנבוכים, מהדורת 
אבן שמואל, חלק ג', נ"א(.
כך גם כותב אבולעפיה: 

"הנביא בעת שהשיג 
הדיבור הנבואי הנשפע 

מהשם יתעלה ברוך הוא 
וברוך שמו באמצעות 

השכל הפועל באדם על פי 
צירוף האותיות הנחשבות 

בלבבות" )חיי העולם הבא, עמ' ה'(.
הכלי המרכזי של הפילוסופים היה אמנם הלימוד 

העיוני המעמיק: מחכמת ההיגיון, חכמת הטבע 
)פיזיקה( והחכמה הלימודית )מתמטיקה( עד לחכמת 

הא-לוהות )מטפיסיקה(. אולם הלימוד הזה מכוון 
להוביל את החכם אל פריצת גבולות התודעה, אל 

הידיעה הנבואית שאליה זוכה מי שדבק בשכל הפועל. 

הרמב"ם כתב: "זו עבודה שבלב, 
והיא אצלי שישים האדם כל 
מחשבתו במושכל הראשון ... 
וזה ישלם על הרוב בבדידות 

ובהתפרדות"

מה עניין הרמב"ם אצל אבולעפיה?

אבולעפיה

המקובלים ראו קשר ישיר בין הפנייה של בני 
החברה היהודית הגבוהה לחכמות חיצוניות לבין 

הרפיון שלהם באורח החיים הדתי. הם הביאו 
ראיה לכך מהצידוק שמצאו המשכילים ל'דתיות 

לייט' שאותה אימצו - התפיסה הנוצרית הקלסית 
שלפיה מצוות רבות אינן צריכות להתפרש 

כפשוטן אלא כסמלים לרעיונות רוחניים 
מופשטים.

למשיח לא מחכים
המיסטיקה הדתית לא הייתה נחלתם של המקובלים 

היהודים בלבד אלא קנתה אחיזה גם בעולם הנוצרי. 
זו הייתה עת פריחתן של תנועות מינות נוצריות 

שהכנסייה הממוסדת ראתה בהן את האיום הגדול 

ביותר באותה תקופה. תנועות המינות התבססו 
ברובן על תורות סוד ועל חיבורים מיסטיים. כאלה 
היו הקתרים )האלביגנזים( שהושמדו במסע הצלב 

האלביגנזי בדרום צרפת בתחילת המאה ה-13, וזרמים 
בתוך המסדר הפרנציסקני שדבקו בעקשנות באידאל 

העוני הקיצוני במהלך המאה ה-13.
גם באסלאם היה זרם מיסטי - הזרם הסּופי - שיש 

המייחסים לו השפעה על מקובלים יהודים במזרח, 
דוגמת רבי אברהם בן הרמב"ם במצרים ורבי יצחק דִמן 

עכו. בגלל העיסוק הסופי בקבלה נבואית ובפעילות 
אקסטטית להשגת דבקות עם הא-ל, יש שרואים 
במסעו של רבי אברהם אבולעפיה לארץ ישראל 

ובמפגש שלו עם מקובלי הארץ תחנה חשובה בדרכו 

פרשנות מהפכנית. כתב יד 
מאויר של מורה הנבוכים 
מהמאה ה-14
אוסף הספרייה המלכותית, קופנהגן

אמנות אסלאמית סופית 
מופשטת במסגד סולימניה 
שבאיסטנבול
Ggia :צילום
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הקריאה הרגישה של אבולעפיה בכתבים הפילוסופיים 
של הרמב"ם זיהתה בהם ניחוח מיסטי חריף, ואפילו 
רמיזה לטכניקות מדיטטיביות, כפי שעולה לדוגמא 

מהקטעים הבאים:

והיה כאשר תשיג את הא-לוה ומעשיו כפי מה 
שישכלהו השכל, אחר כן תתחיל להימסר אליו 
ותשתדל להתקרב לו, ותחזק הדיבוק אשר בינך 

ובינו, והוא השכל ... זו עבודה שבלב, והיא אצלי 
שישים האדם כל מחשבתו במושכל הראשון 

ולהתבודד בזה כפי היכולת ... וזה ִישלם על הרוב 
בבדידות ובהתפרדות ... ומכאן אתחיל להישירך 

אל תכונת ההרגל והלימוד עד שתגיע לזאת 
התכלית הגדולה. תחילת מה שתתחיל לעשות 

- כשתפנה מחשבתך מכל דבר כשתקרא קריאת 
שמע ותתפלל ... עד שכשיבוא האיש השלם 

בימים ויקרב למות, תוסיף ההשגה ההיא תוספת 
עצומה ותרבה השמחה בהשגה ההיא והחשק 
למושג, עד שתיפרד הנפש מן הגוף אז בעת 

ההנאה ההיא )מורה הנבוכים, שם(.

מעניין שאבולעפיה כלל לא נכנס לוויכוח 
הגדול שהתלהט בימיו באשר לפרשנות הרמב"ם. 

הוא לא התמודד עם הביקורת של הרמב"ן על 
הרמב"ם, וגם לא טרח להגיב על דבריהם של 

פילוסופים רציונליסטים כמו משה נרבוני, יוסף 
כספי, זרחיה הרומי ושמואל אבן תיבון, שהגיעו 
בעקבות הרמב"ם לתפיסות שעל גבול הכפירה. 
תחת זאת הוא הציע פרשנות חדשה ומהפכנית, 
שעולה לשיטתו במישרין מכתביו של הרמב"ם, 

שלפיה המסר המרכזי - והסמוי - של מורה 
הנבוכים הוא הקריאה לחידוש הנבואה.

רבי אברהם ביקש למצוא את 
הדרך להיכנס אל הפרדס ולגלות 
את סודות המרכבה. גישה נועזת 
בתקופה שבה העיסוק המיסטי 

המוצהר נתפס נועז ופורץ גדר

אבולעפיה

בית הספר לנבואה
ההתנגדות החריפה לרבי אברהם אבולעפיה בחייו 
הייתה בלתי נמנעת לאור הייחודיות והמהפכנות של 

שיטתו. הוא היה למעשה המקובל הראשון שניסה 
להקים מחדש את בתי הספר לנבואה שפעלו בימי 

התנ"ך.
רוב המקובלים בתקופתו התמקדו במאמץ עיוני, 

בניסיון לשכלל ולפתח את הבנת המבנה הפנימי 
של העולמות העליונים 
ובהשפעה תאורגית על 

השפע שזורם דרכם. רק 
באמצע המאה ה-13 החל 
תהליך של כתיבה ופרסום 

ברבים של טקסטים 
קבליים, שהיו עד אז 

גנוזים במחתרת בחוגיהם 
של יודעי סוד. המפורסם 

שבהם הוא ספר הזוהר, שהופיע ב-1286, בשלהי 
ימיו של אבולעפיה. המשותף לכתבים שהתפרסמו 

בתקופה זו הוא שהם עוסקים ברובם בניתוח עיוני של 
העולמות העליונים - תורת עשר הספירות - ומבררים 
את השפעתם של לימוד התורה ושל קיום המצוות על 

השפע שזורם לעולמות התחתונים. אבולעפיה מכנה 
קבלה זו 'קבלת הספירות'.

הוא עצמו בחר לצעוד בנתיב אחר לגמרי. בהשאלה 
מהטרמינולוגיה העסקית אפשר לומר שהוא התעניין 

פחות במוצר ויותר בפיתוח כושר הייצור. פחות 
במסקנות התאוסופיות והתאולוגיות של המקובלים 

הראשונים ויותר בניסיון לשחזר את החוויה שאפשרה 
להם לגלות את הסוד. הוא אולי המקובל הראשון 

שניסה להתחקות אחר התהליכים הנפשיים, המנטליים 
והרוחניים שמאפשרים לאדם לעלות אל הקודש. הוא 

ביקש לחקור את מצבי התודעה הפנימיים: להבין כיצד 
יכול האדם לפרוץ את גבולות ההכרה ולהגיע לדבקות 

בא-ל; למצוא את הדרך להיכנס אל הפרדס ולגלות את 

לעבר הזן החריג של תורת הסוד שאותה פיתח.
חשיבותה של שנת 1240 נוגעת גם ליסוד רוחני 

אחר שרווח במאה ה-13 - הציפייה המשיחית. בדומה 
לציפיות הנוצריות לבוא הגאולה השלמה לקראת שנת 

1000, גם בעולם היהודי נשמעו קולות של מבשרי 
גאולה לקראת תחילתו של האלף השישי לבריאה. 

האווירה המיסטית שחצתה את גבולות הדתות העצימה 
קולות אלה והכשירה את הקרקע לדיבורים על חבלי 

משיח. גם אם רעיון הגאולה והתקווה להיגאל מקורם 
בתורת הנגלה, הרי שהעיסוק בחישובי ִקצין כדי לנסות 
לגלות את זמנה של הגאולה ולקבוע מתי יבוא המשיח 

קשור בטבורו בתורת הנסתר. הרמב"ן למשל, בן זמנו 

עשר ספירות בלימה. מתוך 
׳פרדס רימונים׳ של רבי משה 
קורדוברו. צפת, המאה ה-16
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של רבי אברהם אבולעפיה 
ומקובל בעצמו, חילק את 
ההיסטוריה לשישה עידנים 

שונים, כל אחד בן אלף שנים, כנגד 
שישה ימי הבריאה. הוא כתב שבתחילת 

האלף השישי, לאחר שתעבור כעשירית ממנו, יבוא 
המשיח. גם בעולם הנוצרי היו שדיברו באותה עת על 

היסטוריה שמחולקת לעידנים שונים, שהאחרון שבהם 
עומד להגיע וִאתו ימות המשיח.

רבי אברהם אבולעפיה נולד באקלים הזה, נשאב אליו 
והלך אתו עד הקצה. תורת הסוד שפיתח הייתה קשה 
לעיכול גם עבור מקובלים בני זמנו. הוא ניסה להוריד 

את הציפייה המשיחית לפסים מעשיים ולהביא בעצמו 
את המשיח, למענו היה מוכן להקריב את חייו.

אבולעפיה

סודות המרכבה. כל זה לא מתרחש בימי הניו-אייג' 
הטרנדיים של המאה ה-21, אלא בתקופה שבה 

העיסוק המיסטי המוצהר, ובוודאי פרסומו הפומבי 
בספרים, נתפס נועז, מתריס ופורץ גדר.

הקבלה הנבואית של אבולעפיה מגיעה באופן 
בלתי אמצעי. המקובל לא יורש אותה מקודמיו ולא 

מקבל אותה רק דרך טקסטים עתיקים, אלא מתנסה 
בה בעצמו בחוויה אישית ישירה. האמת מתחדשת 

דרך בני העלייה שזוכים לטעום ממנה, לפגוש אותה 
 בכליהם שלהם. ∞

בהכנת המאמר נעזרתי ברב אמנון גרוס, המו"ל של כתבי 
אבולעפיה.

 לעיון ולהרחבה:
ספרי רבי אברהם אבולעפיה; משה אידל, החוויה המיסטית 

אצל אברהם אבולעפיה, הוצאת מאגנס, 2002; דוד בלומנטל, 
Philosophic Mysticism, הוצאת בר אילן 2006; יוסף אליהו הלר, 
"מעמדו ותפקידו של השכל הפועל לפי תורת הרמב"ם", בתוך 

, ניו יורק תשי"ח.  ספר יובל לכבוד שמואל קלמן מירסקי
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אבני דרך בדורו של רבי אברהם אבולעפיה

1240 ה'
רבי אברהם אבולעפיה נולד בעיר סרגוסה בחבל 

ארגון שבספרד. באותה שנה נערך משפט התלמוד 
בפריז, והנוצרים קטפו ניצחון חשוב במאמציהם 

להדוף את המוסלמים מכל חלקי ספרד

1267 ה'כ"ז
רוג'ר בייקון סיים את כתיבת ספרו אופוס מאיוס, 

העוסק בין השאר במתמטיקה ובאופטיקה, 
באלכימיה ובייצור אבק שרפה. העובדה שהספר 

נכתב בהוראת האפיפיור קלמנט הרביעי לא 
הצילה את הפילוסוף האנגלי מזעמו של המסדר 

הפרנציסקני שעליו נמנה

1244 ה'ד
השמש שקעה על ממלכת ירושלים הצלבנית. 

העיר נכבשה בידי המוסלמים והשליטה הנוצרית 
הצטמקה לרצועה צרה בחוף, שם שרדה הממלכה 

הצלבנית עוד חמישים שנה

1275 ה'ל"ה
חכמים בסין תיעדו ליקוי חמה שנצפה 
בתחומי האימפריה המונגולית. מרקו 

פולו הגיע לחצרו המפוארת של קובלאי 
ח'אן בזאנאדו

1252 ה'י"ב
בעיר פירנצה שבאיטליה הוטבעו לראשונה 
מטבעות זהב. תפוצתם הגיעה עד 

מהרה לכל רחבי אירופה והפלורין 
האיטלקי, שנקרא על שם עיר 
מוצאו, הפך למטבע בינלאומי 

שנשמר ללא שינויים מהותיים 
למעלה ממאתיים שנה

1285 ה'מ"ה
הרשב"א החרים את רבי אברהם אבולעפיה והוא 

גלה לאי קומטינו שליד סיציליה 1260 ה'כ
בקרב עין ג'אלות הכריעו 

המוסלמים הממלוכים 
את המונגולים למרגלות 

הגלבוע. בנקודה זו 
נבלמה התפשטות 

האימפריה של 
ג'נגיס ח'אן, 

והוכרע מאבק 
הירושה בין נכדיו לטובת קובלאי ח'אן

1286 ה'מ"ו
הרב משה די ליאון חשף את כתב היד של 

הזוהר באווילה שבספרד ונפתח פולמוס ארוך 
שנים באשר לזהות מחברו

1291 ה'נ"א או ה'נ"ב
רבי אברהם אבולעפיה נפטר בגלותו 

ד'ת"ש
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אבולעפיה למד את ספר יצירה - מספרי 
הקבלה הקדומים שמיוחס לתקופת הבית השני, 

ואחד הספרים הסתומים והחתומים ביותר בעולם 
הסוד היהודי - מפי מורו רבי ברוך תורג'מי. 

הוא התחיל לפתח על פיו את שיטתו המיסטית 
הייחודית, המבוססת בראש ובראשונה על תפיסה 

חדשה של השפה. לשיטתו של אבולעפיה לשון 
הקודש אינה שפה ככל השפות. היא לא רק 

מתארת את המציאות אלא גם מכוננת אותה. 
האותיות של לשון הקודש נושאות בקרבן אנרגיה 

א-לוהית שמהווה ומחיה את היקום, והמקובל 
הוא שמנסה לחשוף ולממש את האנרגיה הזו דרך 

פיצוח התוכן הרוחני שטמון באותיות וחשיפתו.
כמו בפורמולה של איינשטיין, שקבעה שבכל חומר 

יש אנרגיה עצומה )E=MC²( אך כדי לשחרר אותה צריך 
לחפש חומרים רגישים שניתן לבקע, כך אבולעפיה 
מצא את 'האורניום המועשר' בצירופים של שמות 

הקודש, ובעיקר בשם ע"ב - 72 שמות בני שלוש 
אותיות. שם זה יוצא מחיבור של שלושה פסוקים, ועל 

פי המסורת משה רבנו קרע את הים בעזרתו: 

ָרֵאל  ע ַמְלַאְך ָהֱא-לוִהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְשׂ ַוִיַּסּ
ֵניֶהם ַוַיֲּעֹמד  ע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְפּ ַוֵיֶּלְך ֵמַאֲחֵריֶהם, ַוִיַּסּ

ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה  ֵמַאֲחֵריֶהם. ַוָיֹּבא ֵבּ
ְיָלה, ְולֹא  ְך ַוָיֶּאר ֶאת ַהָלּ ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶשׁ ִיְשׂ
ה ֶאת ָידֹו ַעל  ְיָלה. ַוֵיּט ֹמֶשׁ ל ַהָלּ ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָכּ

ְיָלה  ל ַהַלּ רּוַח ָקִדים ַעָזּה ָכּ ַהָיּם, ַוּיֹוֶלְך ה' ֶאת ַהָיּם ְבּ
ִים )שמות י"ד,  ְקעּו ַהָמּ ם ֶאת ַהָיּם ֶלָחָרָבה, ַוִיָּבּ ַוָיֶּשׂ

י"ט-כ"א(.

כל אחד מהפסוקים הללו מכיל 72 אותיות. 
כשכותבים את האותיות של שלושת הפסוקים 

לסירוגין, כשהפסוק הראשון והשלישי כסדרם והפסוק 
השני בסדר הפוך, מקבלים 72 שמות בני שלוש אותיות 

כל אחד. 

נפתחות האותיות 
השיטה של אבולעפיה מבוססת על צירופי אותיות 
וגלגולן. כל אחד מהשמות בשם ע"ב מורכב משלוש 

אותיות שאפשר להפוך את סדרן ולהגיע לשישה 
צירופים )ראו טבלה(. בשמות אחרים, של ארבע 

אותיות ומעלה, ניתן להגיע למספר גבוה הרבה יותר 
של צירופים. הטכניקה הבסיסית כוללת הגייה של 

הצירופים בקצב מונוטוני. בהגייה נעשה שימוש גם 
בניקוד מתחלף וגם בתנועות ראש שונות בכל חילוף 

כזה.
לדוגמה, את השם האמצעי בשם ע"ב - א-נ-י - 
הוגים בששת הצירופים שלו: א-נ-י; א-י-נ; נ-א-י; 

נ-י-א; י-א-נ; י-נ-א, ובכל אפשרויות הניקוד והנעת 
הראש - בפתח עם תנועת ראש משמאל לימין, בחולם 
עם תנועה למעלה, בחיריק עם תנועה למטה, בשורוק 
בהטיה קדימה וכן הלאה, בתנועות ראש המזכירות את 

נענועי הלולב בסוכות, שגם להם שורשים קבליים. 
לאחר שהצירוף, או 'הגלגול' בלשונו של אבולעפיה, 
זורם במהירות ובאופן טבעי - מתחילה העבודה על 

ההגייה. ההגייה היא ביטוי של אותם צירופים אך במצב 
מנטלי מדיטטיבי:

"בשעה שתרצה להזכיר את השם הנכבד הזה 
החקוק למעלה בניקודו, קשט עצמך והתבודד 

במקום מיוחד, שלא יישמע קולך לזולתך, וטהר 
לבך ונפשך מכל מחשבות העולם הזה, וחשוב 
שבאותה שעה תיפרד נפשך מגופך ותמות מן 

העולם הזה ותחיה לעולם הבא" )אור השכל, 
הוצאת אמנון גרוס, עמ' צ"ח-צ"ט(.

ההגייה המונוטונית דורשת בשלב ראשון ריכוז 
גבוה שמאפשר למתבודד לדייק בצלילים ובתנועות 
הנכונות, אך עם הזמן באמצעות הריכוז נמחקים כל 

הפעילות המונוטונית של היגוי צירופי האותיות יוצרת לאורך זמן השקטה של הפעילות 
המוחית וכניסה למצב טרנס היפנוטי שעשוי לעורר את ההכרה לרמות קיום גבוהות

האנרגיה הגרעינית של הקבלה

אבולעפיה
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הרשמים החיצוניים שהתודעה קולטת מהמרחב. הפעילות 
המונוטונית יוצרת לאורך זמן השקטה של הפעילות 

המוחית, טשטוש של ההכרה הערה וכניסה למצב טרנס 
היפנוטי שבו המוח פועל בתדר נמוך שבין ערות לשינה. 
זוהי פעילות מדיטטיבית מובהקת שמרדימה את האונה 

השמאלית האחראית על הפעילות הקוגניטיבית הרגילה, 
ומעוררת את האונה הימנית 

שאחראית על הדמיון ועל הקליטה 
העל חושית.

עיקרה של העבודה על פי 
אבולעפיה הוא המשכה של שפע 
מהעולמות העליונים לעולם הזה. 

תהליך הצירופים וההגיות אמור 
לגרום לאותיות 'להיפתח'. בצירוף 

האותיות של שם ע"ב יש פוטנציאל 
אנרגטי מיוחד, וההגייה של האותיות 
בקונסטלציה המיוחדת הזו מאפשרת 

למתפלל לפרוץ את גבולות הכלי 
של האות - הצורה הגרפית והצליל 

הפונטי שלה - ולגעת באנרגיה 
הרוחנית הטמונה בה.

ברמות הבסיסיות המגע עם התוכן הרוחני של 
האות יכול להתבטא בהופעה של חוויות פיזיות 

מטלטלות: צבעים מיוחדים ובוהק שהמתפלל רואה; 
עוצמה שלא מוכרת מהראייה הפיזית הרגילה; 

ריחות, קולות וטעמים ועוד. לעתים ההתבוננות 
מעוררת גילוי של תובנות פנימיות בתחומים או 

בנושאים שהמתפלל עוסק בהם. ברמה מתקדמת זהו 
השער להשגת הנבואה.

לשיטתו של 
אבולעפיה לשון 

הקודש אינה 
רק מתארת את 
המציאות אלא 

גם מכוננת אותה. 
האותיות של השפה 

נושאות בקרבן 
אנרגיה א-לוהית

אבולעפיה
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